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)المواعيد األولية تستغرق حوالي ساعة واحدة(.
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متى يجب عليك زيارة طبيب األسنان؟
في أي وقت تعاني فيه من مشكلة طارئة في األسنان وتحتاج إلى الخضوع إلى فحص أسنان كل 6 أشهر. يُرجى الوصول قبل 20 دقيقة من موعدك. نحن نتطلع إلى زيارتك لنا

يساعد أطباء األسنان في تعزيز
صحة األسنان والعظام	 
الصحة الغذائية	 
صحة القلب	 

يساعد أطباء األسنان في الوقاية من
رائحة الفم السيئة	 
فقدان األسنان	 
أمراض اللثة	 

فحوصات األسنان: سبب إجرائها والمواعيد وكيفية إجرائها 
زيارة طبيب األسنان مرتين في السنة يحافظ على ابتسامتك مشرقة وصحية وتقي من التعرض لمشاكل صحية مكلفة.

ماذا الذي تتوقع حدوثه في أول زيارة لك لطبيب األسنان؟
من الذي ستقابله في زيارتك؟

موظف االستقبال ثم أخصائي صحة األسنان وطبيب األسنان

ما الذي سيحدث في هذه الزيارة؟
سيتناقش أخصائي صحة األسنان معك حول أسنانك وفمك )صحة الفم( وحول صحتك العامة.

األشعة السينية
سيتم التقاط صور ألسنانك وفكك وأنت في وضعية الوقوف والجلوس.

التنظيف والفلوريد
سيقوم أخصائي صحة األسنان بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط وإزالة الجير 
والبكتيريا المتراكمة على أسنانك برفق باستخدام أدوات خاص وسيطلب منك 

شطف فمك بالماء وقد يضع جاًل واقًيا على أسنانك لبضع دقائق.

المعالجة والمتابعة
سيفحص طبيب األسنان أسنانك وسيعالج أي مشاكل خطيرة أو عاجلة. سيتناقش الموظف معك حول رعاية األسنان في المنزل 

وسيحدد موعد زيارتك التالية.

العناية بصحة األسنان في المنزل
تناول طعاًما صحًيا

تجنب تناول األطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات حيث أن السكر يغذي الجراثيم ويكون حمًضا يضر أسنانك.
 الخضار والفواكه المقرمشة )مثل الجزر أو التفاح الطازج( واألطعمة الغنية بالكالسيوم )مثل اللوز أو الحليب أو الزبادي( 

ستحافظ على صحة أسنانك وقوتها.

تجنب تناول الوجبات الخفيفة
بعد تناول األكل أو الوجبات الخفيفة يتسبب الطعام والجراثيم في تكوين حمًضا يهاجم األسنان. تناول الوجبات الخفيفة دون غسل األسنان 

بالفرشاة من شأنه أن يزيد من كمية الطعام والحمض المتراكمة على األسنان. تناول ثالث وجبات في اليوم وفاكهة طازجة أو وجبات 
خفيفة نباتية وغسل األسنان بعد أي من ذلك من شأنه تقليل كمية الحمض.

الوقاية من مشاكل صحة الفم
امضغ علكة خالية من السكر أو علكة زيليتول للمساعدة في تقوية األسنان وإيقاف التسوس. تجنب استخدام التبغ وجوز التنبول حيث أنها تؤدي إلى تصبغ 

األسنان وتحتوي على مكونات يمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الفم.

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يومًيا واستخدم الخيط مرة واحدة يومًيا
اغسل أسنانك بالفرشاة باستخدام معجون أسنان لتنظيف جميع أجزاء أسنانك. استخدم الخيط لتنظيف الفراغات الموجودة بين أسنانك.


